
Pozměňovací a jiné návrhy  

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, 

experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících 

zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších 

předpisů 

 

(tisk 489) 
 

 

Návrh na zamítnutí návrhu zákona nebyl podán. 
 

 

Pozměňovací návrhy přednesené ve druhém čtení dne 8. března 2016 
 

 

A. Poslanec Ivan Pilný 

 

 SD 3582 

 

A. 1. V Čl. I se za dosavadní bod 14. vkládá nový bod 15., který zní: 

 

„15. V § 3 odstavci 2 se tečka na konci textu nahrazuje čárkou a doplňuje se nové písmeno e), které 

zní:  

„e) studie proveditelnosti.“.“. 

 

Následující body se přečíslují. 

 

 

A. 2. V Čl. I se za dosavadní bod 15. vkládá nový bod 16., který zní: 

 

„16. V § 3 odst. 3 se za písmeno c) vkládá nové písmeno d), které včetně poznámky pod čarou č. 62 

zní: 

„d) na příspěvky do fondů zřízených dle občanského zákoníku62), jejichž jediným účelem je 

podpora výzkumu a experimentálního vývoje.“. 

__________________ 

62) § 394 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.“.  

 

Dosavadní písmena d) až f) se označují jako písmena e) až g).“. 

 

Následující body se přečíslují. 

 

 

A. 3. V Čl. I se za dosavadní bod 17. vkládají nové bod 18., 19. a 20. které znějí: 

 

„18. V § 4 odstavci 1 se slova „formou dotace“ zrušují.“.  

 

19. V § 4 odstavci 1 se slova „nebo zvýšením výdajů organizačních složek státu, organizačních složek 

územních samosprávných celků nebo organizačních jednotek ministerstva zabývajících se výzkumem 

a vývojem“ nahrazují slovy „organizačním složkám státu, organizačním složkám územních 

samosprávných celků nebo organizačním jednotkám ministerstva zabývajících se výzkumem 

a vývojem“. 
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20. V § 4 odst. 1 písmenu c) se za slovo „projekty“ vkládá čárka, a dále se vkládají slova „ a studie 

proveditelnosti.“.“. 

Následující body se přečíslují. 

 

 

A. 4. V Čl. I se za dosavadní bod 18. vkládají nové body 19., 20. a 21. které znějí: 

 

„19. V § 4 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který včetně poznámek pod čarou č. 52, 53 a 54 

zní:  

„(2) Účelovou podporu lze poskytnout formou 

a) dotace, nebo zvýšením výdajů organizačních složek státu, organizačních složek územních 

samosprávných celků 53), 

b) dotace s podílem na zisku, kterou se ve výzkumu, vývoji a inovacích rozumí dotace, jejíž část 

příjemce na základě příjmů z realizace výsledků vrací za podmínek stanovených programem 

poskytovateli 53), 

c) dotace na úhradu ceny veřejné zakázky ve výzkumu, vývoji a inovacích,  

d) návratné finanční výpomoci54), kterou se ve výzkumu, vývoji a inovacích rozumí podpora 

programových projektů, jejíž část příjemce po ukončení řešení projektu vrací poskytovateli. 

___________________ 

52)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných 

ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu 

soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a 

rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, 

Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o 

zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006. 

upozornění: tato pozn. pod čarou je již uvedena v noveliz. bodech 4. a 7., bude-li některý schválen, 

potom bude zde pouze v textu odkaz na poz. pod čarou. 

53) Čl. 5 odst. 2 písm. a) nařízení Komise (EU) č. 651/2014 a § 13 zákona č. 218/2000 Sb., 

rozpočtová pravidla 

54) § 13 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících 

zákonů (rozpočtová pravidla) a čl. 5 odst. 2 písm. b) Nařízení.“. 

 

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3. 

 

20. V § 4 odst. 2 /nově odst.3/ se za písmeno c) vkládá nové písmeno d), které včetně poznámky pod 

čarou č. 62 zní: 

„d)  na příspěvky do fondů dle občanského zákoníku62) podle § 3 odst. 3 písm. d) z rozpočtové 

kapitoly příslušného poskytovatele, 

__________________ 

62) § 394 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.“.  

 

Dosavadní písmeno d) se označuje jako písmeno e). 

 

21. V § 4 odst. 2 /nově odst.3/ písm. d) /nově písm. e)/ se slova „c) až e)“ nahrazují slovy „c) až f)“.“. 

 

Následující body se přečíslují. 
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A. 5. V Čl. I se za dosavadní bod 19. vkládá nový bod 20., který zní: 

 

„20. V § 5 odst. 2 písmenu d) se za slova „v zahraničí“ vkládají slova „ , formy podpory podle § 4 

odst. 2“.“. 

 

Následující body se přečíslují. 

 

 

A. 6. V Čl. I se za dosavadní bod 23. vkládají nové body 24. a 25, které znějí: 

 

„24. V § 5a odst. 2 písm. b) se slova „odst. 2 písm. c) v členění podle výzkumných organizací“ zrušují 

a za slovo „návrh“ se vkládají slova „institucionální podpory“. 

 

25. V § 5a odst. 3 písm. a) se slova „s tím, že návrh výše výdajů podle § 6 odst. 2 písm. c) je dále 

členěn podle výzkumných organizací“ zrušují.“. 

 

Následující body se přečíslují. 

 

 

A. 7. V Čl. I se za dosavadní bod 26. vkládá nový bod 27., který zní: 

 

„27. V § 6 se odstavec 2 zrušuje.“. 

 

Následující body se přečíslují. 

 

 

A. 8. V Čl. I se za dosavadní bod 28. vkládá nový bod 29., který zní: 

 

„29. V § 7 odst. 7 se za slova „poskytovatel výzkumné organizaci“ vkládají slova „dle § 3 odst. 3 

písm. a)“, a za slova „podpory výzkumných organizací“ a za slova „výsledků všech výzkumných 

organizací” se vkládají slova „daného poskytovatele”. Dále se poslední věta odst. 7 zrušuje.”. 

 

Následující body se přečíslují. 

 

 

A. 9. V Čl. I dosavadní bod 29. nově zní: 

 

„29. V § 8 odstavec 1 včetně poznámek pod čarou č. 7c a 55 zní: 

 

„(1) Příjemce, který je účetní jednotkou, vede v rámci účetnictví podle zvláštního zákona7c) pro 

každý projekt, pro poskytnutou institucionální podporu a pro další činnosti ve výzkumu, vývoji a 

inovacích podporované z veřejných prostředků podle § 3 odst. 2 a 3 oddělenou evidenci o 

vynaložených výdajích nebo nákladech a v rámci této evidence sleduje výdaje nebo náklady hrazené 

z podpory. Příjemce, který není účetní jednotkou, vede tuto oddělenou evidenci v rámci daňové 

evidence na základě zákona upravujícího daně z příjmů55). Způsob vedení této evidence stanoví na 

základě zákona upravujícího daně z příjmů poskytovatel. 

___________________ 

7c)  Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 

55) Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.“.“. 
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A. 10. V Čl. I se za dosavadní bod 35. vkládá nový bod 36., který zní: 

 

„36. V § 10 odst. 3 se slova „jednorázově na daný kalendářní rok, v ostatních případech“ zrušují.“. 

 

Následující body se přečíslují. 

 

 

A. 11. V Čl. I se za dosavadní bod 40. vkládá nový bod 41., který zní: 

 

„41. V § 17 odstavec 2 zní: 

 

„(2) Veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích, její obsah a podmínky, popřípadě zrušení 

musí vyhlásit poskytovatel v Obchodním věstníku a prostřednictvím informačního systému 

výzkumu, vývoje a inovací a může ji zároveň uveřejnit jiným vhodným způsobem. Podmínky veřejné 

soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích nesmí poskytovatel změnit. Podmínky veřejné soutěže ve 

výzkumu, vývoji a inovacích musí obsahovat zejména 

a) název programu nebo skupiny grantových projektů, 

b) název a sídlo poskytovatele, 

c) způsob a kritéria hodnocení návrhů projektů, 

d) soutěžní lhůtu a hodnotící lhůtu podle tohoto zákona, 

e) místo, způsob a termín vyhlášení výsledků veřejné soutěže, 

požadavky na prokázání způsobilosti uchazečů, místo, termín zveřejnění a převzetí zadávací 

dokumentace, místo, způsob a termín pro podávání návrhů projektů.“.“. 

 

Následující body se přečíslují. 

 

 

A. 12. V Čl. I se za dosavadní bod 41. vkládají nové body 42., 43., 44. a 45., které znějí: 

 

„42. V § 18 odst. 4 písm. b) se slova „c), d), f)“ nahrazují slovy „c) až f)“. 

 

43. V § 18 odst. 4 písm. b) se slova „podle odstavce 2 písm. c), d), f)“ nahrazují slovy „podle odstavce 

2 písm. c) až f),“. 

 

44. V § 18 odst. 4 písm. b) se za slova „způsobilost podle odstavce 2 písm.“ vkládají slova „e) a“ a 

dále se za slova „způsobilosti uvedené v odstavci 2 písm.“ vkládají slova „e) a “.” 

 

45. V § 18 odst. 4 se písm. c) zrušuje.”. 

 

Následující body se přečíslují. 

 

 

A. 13. V Čl. I se za dosavadní bod 42. vkládá nový bod 43., který zní: 

 

„43. V § 18 odstavec 5 včetně poznámek pod čarou č. 31, 56, 57, 58 a 59 zní: 

 

„(5) Za účelem ověření činnosti uchazeče, se kterým má být podle § 9 uzavřena smlouva 

o poskytnutí podpory nebo v jehož prospěch má být vydáno rozhodnutí o poskytnutí podpory, si 

poskytovatel vyžádá podle jiného právního předpisu31) některý z následujících výpisů: 

a) z veřejného rejstříku právnických a fyzických osob56), 

b) z registru osob57), 

c) z živnostenského rejstříku58), nebo 
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d) ze seznamu výzkumných organizací podle tohoto zákona, 

popř. si od uchazeče vyžádá ověřenou kopií, ne starší než 90 kalendářních dnů, zřizovací listiny, 

zakládací listiny nebo jiného dokladu o zřízení nebo založení, pokud se uchazeč nenachází v žádném 

takovém informačním systému veřejné správy.  

Za účelem doložení oprávnění k činnosti uchazeče podle odstavce 2 písm. b), si poskytovatel dále od 

uchazeče vyžádá ověřenou kopii, ne starší než 90 kalendářních dnů, oprávnění k činnosti, pokud 

takovou činnost hodlá provádět v rámci řešení projektu. Dokumenty podle tohoto odstavce 

nepředkládají osoby zřízené podle zvláštního zákona59), jiného obecně závazného předpisu, nebo 

zveřejněného rozhodnutí.”. 

 

Poznámky pod čarou č. 31, 56, 57, 58 a 59 znějí: 

“31) Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších 

zákonů. 

56)  Zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. 

57) Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech. 

58) Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon). 

59) Například zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů nebo 

zákon č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích.“.“. 

 

Následující body se přečíslují. 

 

 

A. 14. V Čl. I se za dosavadní bod 42. vkládají nové body 43. a 44., které znějí: 

 

„43. V § 18 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní: 

 

„(6) Žádost o vydání výpisu z veřejného rejstříku právnických a fyzických osob a výpisu 

z živnostenského rejstříku a tyto výpisy se mohou předávat v elektronické podobě, a to způsobem 

umožňujícím dálkový přístup.“. 

 

Dosavadní odstavce 6 až 11 se označují jako odstavce 7 až 12. 

 

44. V § 18 dosavadním odst. 6 /nově odst. 7/ se za slovo „uchazeče“ vkládají slova „ , se kterým má 

být o poskytnutí účelové podpory podle § 9 uzavřena smlouva o poskytnutí podpory, nebo v jehož 

prospěch má být vydáno rozhodnutí o poskytnutí podpory,“ a dále se za slova „U osob, které“ vkládají 

slova „jednají jménem uchazeče a které“.“. 

 

Následující body se přečíslují. 

 

 

A. 15. V Čl. I se za dosavadní bod 43. doplňují nové body 44. až 58., které znějí: 

 

„44. V § 20 odst. 2 věta druhá se tečka nahrazuje čárkou a doplňují se slova „který je zároveň dnem 

ukončení veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích.“. 

 

45. V § 21 odst. 3 se číslovka „9“ nahrazuje slovy „8 a odstavce 10“. 

 

46. V § 21 odst. 4 se věta druhá nahrazuje větami „Seznam členů odborného poradního orgánu 

poskytovatel zveřejní nejpozději při vyhlášení výsledků veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji 

a inovacích. Způsob nakládání s údaji obsaženými v návrzích projektů a další pravidla jeho činnosti 

upraví poskytovatel vnitřním předpisem, který zveřejní současně s vyhlášením při vyhlášení veřejné 

soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích.“. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=125417)



6 

 

 

47. V § 21 odst. 6 se slovo „zajistí“ nahrazuje slovem „provede“ a dále se za slova „podle odstavce 

5“ vkládá slovo „ , vlastní“. 

 

48. V § 21 odst. 7 větě druhé se za slovo „rozhodnutí“ vkládají slova „a jeho zdůvodnění“ a dále se 

slova „prostřednictvím internetu“ nahrazují slovy „na svých webových stránkách“. 

 

49. V § 21 se za odstavec 8 vkládá nový odstavec 9, který zní: 

 

„(9) V případě zjištění nedostatků při prokazování způsobilosti podle § 18 poskytovatel 

písemně vyzve uchazeče k jejich odstranění ve lhůtě pěti kalendářních dnů.“. 

 

Dosavadní odstavce 9 a 10 se označují jako odstavce 10 a 11. 

 

50. V § 31 odst. 4 se na konci písmene b) tečka nahrazuje slovem „nebo“ a doplňuje se písmeno c), 

které zní: 

 

„c) ode dne schválení programu vládou nebo ode dne jeho posouzení Evropskou komisí, podléhá-

li program takové posuzovací povinnosti.“. 

 

51. V § 33 odst. 2 se na konci písmene d) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní: 

 

„e)  vedení seznamu výzkumných organizací podle § 33a.“. 

 

52.  Za § 33 se vkládá nový § 33a, který včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 31, 44, 60 a 61 zní: 

 

„§ 33a 

 

Seznam výzkumných organizací 

 

(1) Seznam výzkumných organizací (dále jen „seznam“) je informačním systémem veřejné 

správy31), jehož správcem je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. 

 

(2) Do seznamu se zapisují subjekty, které požádaly o zápis do seznamu a prokázaly naplnění 

definičních znaků výzkumné organizace stanovených předpisy Evropské unie44) včetně prokázání 

zapisovaných údajů. Na rozhodování Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o zápisu a výmazu 

se vztahuje správní řád60). 

 

(3) Kritéria a způsob posuzování uchazečů o zápis do seznamu, změny v zápisu a výmaz ze 

zápisu a způsob vykazování příjmů z transferu znalostí61) výzkumných organizací zapsaných v 

seznamu stanoví prováděcí právní předpis. 

___________________ 

31) Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších 

zákonů. 

44) Článek 2 bod 83 nařízení Komise (EU) č. 651/2014. 

60) Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád. 

61) Část 1.5. bod 15 písm. v) Sdělení Komise – Rámec pro státní podporu výzkumu, vývoje a 

inovací (2014/C/198/01).”. 

 

53.  V § 36 odst. 2 se na konci písmene h) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno i), které zní: 

 

„i)  další činnosti vymezené statutem Grantové agentury České republiky.“ 
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54. V § 36 odst. 7 se za slova „jejich funkce odměna“ vkládají slova „a cestovní náhrady, které se 

poskytují ve výši a za podmínek stanovených zákoníkem práce“. 

 

55.  V § 36a odst. 3 se na konci písmene j) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno l), které zní: 

 

„l)  další činnosti vymezené statutem Technologické agentury České republiky.”. 

 

56. V § 36a odst. 8 se za slova „jejich funkce odměna“ vkládají slova „a cestovní náhrady, které se 

poskytují ve výši a za podmínek stanovených zákoníkem práce“. 

 

57. V § 36a odst. 6 se slova „oborových komisí“ nahrazují slovy „odborných poradních orgánů“. 

 

58. V § 36a odst. 7 se slova „oborových komisí“ nahrazují slovy „odborných poradních orgánů“.“. 

 

 

SD 3857 

 

A. 16. V článku I se za dosavadní bod 43. vkládají nové body 44. a 45., které znějí: 

 

„44.  V § 33 odstavci 2 se na konci písmene d) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které 

zní: 

 

„e)  vedení seznamu výzkumných organizací podle § 33a.“. 

 

45.  Za § 33 se vkládá nový § 33a, který včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 31, 44, 60 a 61 zní: 

 

„§ 33a 

 

Seznam výzkumných organizací 
 

(1) Seznam výzkumných organizací (dále jen „seznam“) je informačním systémem veřejné 

správy31), jehož správcem je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.  

 

(2) Do seznamu se zapisují organizace, které požádaly o zápis do seznamu a prokázaly naplnění 

definičních znaků organizace pro výzkum a šíření znalostí stanovených předpisy Evropské unie44) 

včetně prokázání zapisovaných údajů.  

 

(3) Do seznamu se zapisují tyto údaje o výzkumné organizaci: 

a)  obchodní firma nebo název a sídlo výzkumné organizace, 

b) právní forma výzkumné organizace, 

c)  identifikační číslo osoby, pokud bylo přiděleno, 

d)  datum podání žádosti o zápis do seznamu, 

e) datum zápisu do seznamu, 

f)  datum poslední aktualizace údajů v seznamu,  

g)  údaje svědčící o naplnění definičních znaků podle odstavce 2,  

h) další skutečnosti k zapsané výzkumné organizaci, zejména údaje o předmětu činnosti, který 

definuje výzkumné kapacity. 

 

(4) Žádost o zápis výzkumné organizace do seznamu, žádost o zápis změny v zapisovaných 

údajích či žádost o výmaz výzkumné organizace ze seznamu podává statutární orgán žadatele.  
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(5) Žádost o zápis musí být doložena listinnými doklady prokazujícími skutečnosti, které mají 

být do seznamu zapsány, a listinami, které se zakládají ve sbírce listin, která je součástí seznamu.  

 

(6) Údaje zapsané v seznamu, s výjimkou rodných čísel, a sbírku listin zveřejňuje Ministerstvo 

školství, mládeže a tělovýchovy v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

 

(7) Při řízení o zápisu výzkumné organizace do seznamu, jakož i při řízení o zápisu změn nebo 

výmazu dosud zapsaných skutečností, se postupuje podle správního řádu.   

 

(8) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy rozhoduje o žádosti o zápis výzkumné 

organizace do seznamu, jakož i o žádosti o zápis změn nebo výmazu dosud zapsaných skutečností. 

Nejsou-li splněny podmínky pro zápis, žádost zamítne. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

může zahájit řízení o zápisu změny nebo výmazu i z vlastního podnětu.  

 

(9) Organizace zapsané v seznamu mají povinnost jakékoliv změny údajů zapsaných 

v seznamu, změny údajů rozhodných pro provedení zápisu a změny zakládaných listin (včetně jejich 

případného zrušení) oznámit Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, a to do sedmi dnů ode 

dne, kdy se organizace o takové změně dozví.  

 

(10) Kritéria splnění podmínek pro zápis výzkumné organizace do seznamu a způsob jejich 

posuzování, podmínky pro změny v zápisu a výmaz ze zápisu, obsah sbírky listin a způsob 

vykazování příjmů z transferu znalostí61) výzkumných organizací zapsaných v seznamu, prováděného 

pro účely tohoto zákona, stanoví prováděcí právní předpis. 

___________________ 

31)  Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

44) Článek 2 bod 83 nařízení Komise (EU) č. 651/2014.  

60)  Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. 

61)  Část 1.3. bod 15 písm. v) Sdělení Komise – Rámec pro státní podporu výzkumu, vývoje a 

inovací (2014/C/198/01).”.”. 

 

Upozornění legislativy: 

A.15 bod 51. je totožný s A.16 bodem 44. 

 

 

A. 17. Článek II nově zní: 

„Čl. II 

 

Účinnost 

 

Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jeho vyhlášení, s výjimkou ustanovení 

článku I bodů 44. a 45., která nabývají účinnosti dnem 1. července 2017.“. 

 

 

 

B Poslanec Karel Rais 

 

SD 3377 

 

B. 1. V článku I dosavadní bod 12. nově zní:  
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„12. V § 2 odst. 2 písmeno k) zní:  

 

„k)  způsobilými náklady takové náklady nebo výdaje ve výzkumu, vývoji a inovacích, které jsou 

přiděleny na konkrétní kategorie podpory a mohou být příjemcem vynaloženy na činnosti ve 

výzkumu, vývoji a inovacích, nebo v souvislosti s nimi, a to  

1. osobní náklady nebo výdaje, včetně stipendií na výzkum, vývoj a inovace podle zákona 

o vysokých školách3), 

2. náklady nebo výdaje na pořízení hmotného a nehmotného majetku,  

3. další provozní náklady nebo výdaje,  

4. náklady nebo výdaje na služby,  

5. doplňkové náklady nebo výdaje. V případě účelové podpory se těmito náklady a výdaji 

rozumí podíl na společných provozních nákladech organizace, tj. nákladech, které nelze 

přímo přiřadit ke konkrétnímu projektu. Podíl těchto nákladů je pak určen v procentní 

výši stanovené poskytovatelem nebo ve výši skutečných režijních nákladů stanovených 

dle jednotné metodiky organizace pro uplatňování úplných nepřímých nákladů v 

projektech,“.“. 

 

 

 

C Poslanec Jiří Zlatuška 

 

SD 3400 

 

C. 1. Varianta 1: V Čl. I dosavadním bodu 40. § 16 odst. 4 písmenu a) se slovo „pouze“ nahrazuje 

slovem „zejména“. 

 

C. 1. Varianta 2: V Čl. I dosavadním bodu 40. § 16 odst. 4 písmenu a) se slovo „pouze“ zrušuje a 

dále se zrušuje slovo „nevýlučném“. 

 

SD 3889 

 

C. 2. V Čl. I se za dosavadní bod 28. vkládá nový bod 29., který zní: 

 

„29. V § 7 odstavci 7 se na konec textu doplňuje věta „Rozpočtům veřejným vysokých školám je 

institucionální podpora poskytována neúčelově za podmínek užití shodných s podmínkami pro 

poskytování a užívání příspěvku ze státního rozpočtu na vzdělávací a vědeckou, výzkumnou, 

vývojovou, uměleckou nebo další tvůrčí činnost1) formou příspěvku na činnost veřejné vysoké 

školy.“. 

 

Poznámka pod čarou č. 1 zní: 

„1)
 § 18 odst. 2 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., zákon o vysokých školách, ve znění pozdějších 

předpisů a § 7 odst. 1 písmeno t) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně 

některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.“.“. 

 

Následující body se přečíslují. 

 

SD 3890 

 

C. 3. V Čl. I dosavadním bodu 12. § 2 odst. 2 písmenu k) bod 5. nově zní: 

„5. doplňkové náklady nebo výdaje vzniklé v přímé časové a věcné souvislosti při řešení 
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projektu, jejichž vynaložení přispěje k realizaci projektu,“ nahrazují slovy „5. doplňkové 

náklady nebo výdaje vzniklé v přímé časové a věcné souvislosti při řešení projektu, 

jejichž vynaložení přispěje k realizaci projektu, přičemž tímto vymezením se rozumí 

podíl na společných provozních nákladech organizace (režii) jako nákladech, které nelze 

přímo přiřadit ke konkrétnímu projektu (tzv. nepřímé náklady); podíl těchto nákladů je 

pak určen v procentní výši stanovené poskytovatelem (tzv. flat rate) nebo ve výši 

skutečných režijních nákladů stanovených dle jednotné metodiky organizace pro 

uplatňování úplných nepřímých nákladů v projektech (tzv. full-cost),“. 

 

 

 

D Poslanec Jiří Mihola 

 

SD 3898 

 

D. 1. V Čl. I se za dosavadní bod 28. vkládá nový bod 29., který zní: 

 

„29. V § 7 odst. 7 větě první se slovo „každoročně“ nahrazuje slovy „jednou za dva roky“.“. 

 

Následující body se přečíslují. 

 

 

D. 2. V Čl. I se za dosavadní bod 43. vkládá nový bod 44., který zní: 

 

„44. V § 36a odst. 3 písmenu a) se slova „přípravu a“ zrušují.“. 

 

Následující body se přečíslují. 

 

SD 3900 

 

D. 3. V Čl. I se za dosavadní bod 18. vkládá nový bod 19., který zní: 

 

„19. V § 4 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který včetně poznámek pod čarou č. 52, 53 a 54 

zní:  

„(2) Účelovou podporu lze poskytnout formou 

a) dotace, nebo zvýšením výdajů organizačních složek státu, organizačních složek územních 

samosprávných celků 53), 

b) dotace s podílem na zisku, kterou se ve výzkumu, vývoji a inovacích rozumí dotace, jejíž část 

příjemce na základě příjmů z realizace výsledků vrací za podmínek stanovených programem 

poskytovateli 53), 

c) návratné finanční výpomoci54), kterou se ve výzkumu, vývoji a inovacích rozumí podpora 

programových projektů, jejíž část příjemce po ukončení řešení projektu vrací poskytovateli. 

___________________ 

52)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o 

společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním 

fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském 

námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální 

rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském 

fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006. 
53)  Čl. 5 odst. 2 písm. a) nařízení Komise (EU) č. 651/2014 a § 13 zákona č. 218/2000 Sb., 

rozpočtová pravidla 
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54)  § 13 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících 

zákonů (rozpočtová pravidla) a čl. 5 odst. 2 písm. b) Nařízení.“.“. 

 

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3. 

 

Následující body se přečíslují. 

 

 

D. 4.  V Čl. I se za dosavadní bod 43. doplňuje nový bod 44., který zní: 

 

„44. V § 21 odstavci 4 se věta druhá nahrazuje větami „Seznam členů odborného poradního orgánu 

poskytovatel zveřejní současně s vyhlášením výsledků veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a 

inovacích. Způsob nakládání s údaji obsaženými v návrzích projektů a další pravidla jeho činnosti 

upraví poskytovatel vnitřním předpisem, který zveřejní současně s vyhlášením při vyhlášení veřejné 

soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích.“. 

 

Následující body se přečíslují. 

 

 

D. 5. Článek II nově zní: 

„Čl. II 

 

Účinnost 

 

Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jeho vyhlášení, s výjimkou ustanovení čl. 

I bodu 19., pokud jde o § 4 odst. 2 písm. b), které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018.“. 

 

 

 

E Poslanec František Vácha 

 

SD 3230 

 

E. 1. V Čl. I dosavadním bodu 6. § 2 odstavci 2 se na konec textu písm. d) doplňují slova „a 

zřizována pro využití též dalšími výzkumnými organizacemi.“. 

 

 

E. 2. V Čl. I dosavadním bodu 9. § 2 odstavci 2 se na konec textu písm. g) doplňují slova 
„formulovaný uchazečem ve veřejné soutěži ve výzkumu, vývoji a inovacích, nebo poskytovatelem 

v rámci zadání veřejné zakázky,“. 

 

 

E. 3. V poznámce pod čarou č. 44 se doplňují slova „Článek 1.3 bod 15 písm. ee) a článek 2.1 bod 

19 Sdělení Komise – Rámec pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01).“. 

 

 

SD 3802 

 

E. 4. V Čl. I dosavadní bod 1. nově zní: 
 

„1. V § 1 úvodní části ustanovení se za slovo „upravuje“ vkládají slova „v návaznosti na přímo 

použitelné předpisy Evropské unie36)“.“. 
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Poznámka pod čarou č. 36 zní: 
„36) Články 107 až 109 Smlouvy o fungování Evropské unie“. 

 

E. 5. V Čl. I dosavadní bod 19. nově zní: 

 

„19. V § 5 odst. 2 písmeno c) včetně poznámky pod čarou č. 48 zní: 

 

„c) vymezení způsobilých nákladů, nejvyšší povolenou intenzitu podpory a její odůvodnění a 

další povinnosti stanovené přímo použitelnými předpisy Evropské unie48), 

___________________ 
48) Články 107 až 109 Smlouvy o fungování Evropské unie. 

Například nařízení Komise (EU) č. 651/2014, nařízení Komise (ES) č. 70/2001.“. 
 

 

 

 

 

 

V Praze 11. března 2016  

 

 

 

 

 

prof. RNDr. Jiří  Z l a t u š k a, CSc.   v.r. 

předseda garančního výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu 
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